
PASTORAL SOBRE O OFICIALATO 
 

Diretrizes Constitucionais 
Art.50 - O Presbítero regente é o representante imediato do povo, por 

este eleito e ordenado pelo Conselho, para, juntamente com o pastor, 
exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da Igreja a que 
pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso 
eleito ou designado.  

Art.51 - Compete ao Presbítero: a) levar ao conhecimento do 
Conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações 
particulares; b) auxiliar o pastor no trabalho de visitas; c) instruir os 
neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude; d) orar 
com os crentes e por eles; e) informar o pastor dos casos de doenças e 
aflições;  f) distribuir os elementos da Santa Ceia; g) tomar parte na 
ordenação de ministros e oficiais;  h) representar o Conselho no 
Presbitério, este no Sínodo e no Supremo Concílio. 

Nota-se a seriedade e comprometimento necessários para o bom 
desempenho do presbiterato. Dessa maneira, a fim de nos prepararmos 
como igreja para a eleição vindoura de presbíteros, pensemos em cada 
uma destas virtudes, consideremos os nomes dos irmãos que mais se 
qualificam para o exercício desse oficialato, oremos por eles e pela igreja 
e votemos com a consciência clara de estarmos cumprindo as exigências 
da Palavra do Senhor.  Consideremos ainda que as virtudes necessárias 
aos presbíteros não se restringem aos líderes, mas a cada membro da 
igreja que deseja glorificar o Senhor Jesus por meio do testemunho 
cristão. 

 

A saúde de uma igreja começa com uma liderança saudável 
Por isso a escolha e a eleição de presbíteros devem ser realizadas 

com muita responsabilidade diante de Deus. Tudo deve ser feito com 
oração e de acordo com os critérios ordenados pela Palavra de Deus.  

Tito foi deixado em Creta com o objetivo de colocar em ordem 
alguns assuntos administrativos da igreja. O desafio maior era trazer a 
igreja de volta à pureza original do Evangelho de Cristo. O que 
chamaríamos hoje de revitalização de uma igreja local. A revitalização 
de uma igreja começa com a constituição de uma liderança espiritual e 
exemplar.  

            Não existe nenhum impedimento para que alguém aspire ser 
um presbítero na Igreja. Paulo diz: “se alguém aspira ao episcopado, 
excelente obra almeja” I Tm. 3.1. Almejar ou desejar ser presbítero não é 
pecado. A ênfase de Paulo, porém, não é no título ou na posição, mas no 
serviço. A pessoa deve desejar a excelente obra que precisa ser realizada, 
caso ele seja eleito para o ofício.  

 

Postura da Igreja 
A postura de cada um deve ser de aproveitar o seu tempo orando 

para que o Todo-Poderoso conduza este momento na mais perfeita paz. 
Que possamos ficar na dependência do Espírito Santo a fim de que 
elejamos aqueles que o Eterno separou para essa importantíssima 
missão. Oremos, ainda, para que os homens da igreja coloquem seu 
nome à disposição para participar desse processo ímpar.  
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ESCOLA DOMINICAL – 9h CULTO NOTURNO – 19h30 

PARTICIPAÇÃO NA LITURGIA 

Prelúdio 

 

Abertura 

Jeremias 18.1-6 

Hino 221 – “Vaso de Benção” 

Oração 

 

Salmo 128 

Hino 395 – “Amor no Lar” 

Oração  

 

Pastoral 

Aniversariantes da semana 

Agradecimento aos visitantes 

Oração com as crianças 

Avisos  

 

Cânticos Espirituais  

“Quero Louvar-Te” 

“Em Fervente Oração” 

 

Estudo da Palavra 

Separação de Classes 

 

Encerramento 

Hino 

Oração Final 

 
Poslúdio                                                               

Hoje: Dc. Dinael Próximo (10):  Rev. Célio 

Prelúdio 
 

Adoração 

I Timóteo 1.17 

Hino 79 – “Glória ao Salvador” 

Oração 

 

Contrição 

Joel 2.12-13 

Oração Silenciosa 

Oração Audível 

 

Ação de Graças 

Cânticos - “Tu Somente és Deus” 

“Doce Nome” 

“Santo é o Senhor” 

“Ele Voltará” 

Oração com as crianças 

 

Edificação 

Leitura Bíblica e Mensagem 

 

Consagração 

Hino 270 – “Desafio” 

Instituição do Sacramento 

Hino 297 – “A Chamada Final” 

Bênção Apostólica 

Bênção Antiga 

Amém Tríplice 

 

Poslúdio 



AGENDA DE ORAÇÃO 
01. ENFERMOS: Juel/Edena, Ildiko (Hilda) Rocha, Nivaldo Cavalaro 
(irmão da Helena), Rute (irmã da Noemi - leucemia), Nancy Reis (cirurgia), 
Creuza da Silva, Pedro da Silva, João (vizinho da Creuza), Alaércio, Roberto 
Zacconi, Agenor e Elisabete Foresti, Ana Tersi, Lucas Figueiredo Araújo 
(tratamento). 

CULTO INFANTIL 
HOJE DIA 10 

Laís e Lucas Vilma e Naraianny 

DIÁCONOS 
HOJE DIA 10 

José Cremonesi e Silas Rafael e Carlos 

REUNIÕES 
REUNIÃO DE ORAÇÃO ESTUDO BÍBLICO  

Pb. Elias Rev. Célio 

SANTA CEIA – Hoje, por ocasião do culto noturno, teremos o privilégio 
de participar da Mesa do Senhor. Não deixe de celebrar conosco! 

PROJETO ANA - Hoje, logo após o ensaio do coral, às 18h50, no Depar-
tamento Infantil, nossas mães estarão orando pelos filhos. Todas as mu-
lheres da igreja estão convidadas.  

REUNIÃO NOS LARES - A Reunião nos Lares desta quarta-feira, dia 06, 
às 19h30, será na casa de nossa irmãos Antônio e Isaura Spicka. Saída da 
igreja, com caronas, às 19h.  

BAZAR – A SAF realizará um bazar no próximo sábado, dia 09 de No-
vembro, às 14h. A renda será revertida para os missionários. Contamos 
com sua presença! 

DIRETORIA SAF - Próximo domingo, dia 10, após a Escola Dominical, a 
SAF estará elegendo sua nova Diretoria para a liderança em 2020. Todas 
as sócias estão convocadas. 

SAF - Próxima segunda-feira, dia 11, às 19h30, teremos Reunião Departa-
mental da SAF, na igreja. Todas as sócias estão convidadas. 

CURSO DE ARTESANATO - Próxima quarta-feira, dia 13, às 15h, a SAF 
estará organizando um curso de artesanato. Os interessados deverão 
realizar sua inscrição na secretaria da igreja ou pelo WhatsApp (19 
99657.5047) 

LOUVORZÃO NA FAZENDA – No dia 15 de Novembro os jovens e ado-
lescentes estarão passando o dia na Fazenda Luana, em Ipeúna. Além do 
louvor e estudo da palavra, teremos gincana e brincadeiras. Inscrições 
com a comissão de organização (Dc. Luís Gramasco e Evaldo) até o dia 03 
de Novembro. Responsáveis: Raphael Florentino (Louvor); Pb. Márcio 
(Churrasco); Lívia e Marcelo (Recreação). Saída em frente à igreja às 8h. 

CULTO DE AÇÃO DE GRAÇAS – Dia 28 de novembro, quinta-feira, 
Dia Nacional de Ação de Graças, teremos culto, às 19h30, com a partici-
pação do Conjunto de Louvor. Todos estão convidados para participar 
deste momento de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Esperamos 
as doações dos irmãos nos seguintes termos: Homens – Arroz e feijão; 
Jovens e Adolescentes – Macarrão; Mulheres – Panetones; Crianças – 
Brinquedos. Após o culto, teremos uma deliciosa salada de frutas.  

BATISMO INFANTIL – No dia 27 de outubro p.p., foi recebida como 
membro não-comungante, por batismo infantil, a pequena Alice Soares de 
Carvalho Barbosa, filha de Aline Soares de Carvalho e Diego Barbosa da Silva. 
Que Deus abençoe a mais nova „membro‟ da igreja. 

ACAMPAMENTO 2020 – Faça já sua inscrição! De 7 a 11 anos o valor é 
de R$ 100,00. Acima de 12 anos o valor é de R$ 200,00. Não deixem de 
participar! Reserve sua vaga dando o nome para Dc. Luís Gramasco. 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Eleição de Presbíteros 

Considerando que vence o mandato do Pb. Márcio e do Pb. Juel, o Conselho 
resolveu convocar Assembleia Geral Extraordinária para o dia 17 de no-
vembro p.f., (nos termos do artigo 9º, §1º, alínea “a”, da Constituição da 
Igreja Presbiteriana do Brasil, e do Capítulo III, artigo 4º, § 2º, alínea “a”, 
dos Estatutos da 3ª Igreja Presbiteriana de Rio Claro), com a seguinte or-
dem do pleito: 

a. A Assembleia terá início às 8h45, contando com o exercício devocional 
da Escola Bíblica Dominical, em nosso templo, com interregno das 11h às 
19h. 

b. A recepção dos votos se dará das 8h45 às 11h e das 19h às 20h30. O resul-
tado será declarado ao final do culto noturno, através da Comissão de 
Recepção e Apuração dos Votos. 

c. Só poderão votar os membros comungantes da Igreja, constantes na lista 
de presença da Assembleia.  

d. Os candidatos avaliados e considerados aptos pelo Conselho e que acei-
taram concorrer, são: Dc. Raphael Florentino, Dc. Jean Wesley, Dc. Rogério 
Nardelli e Pb. Márcio Contato. 

e. A cédula de votação será confeccionada com a seguinte ordem de candi-
datos de acordo com sorteio realizado:  

   Pb. Mário Contato   Jean Wesley 

   Rogério Nardelli    Raphael Florentino 

a. Dentre os candidatos acima citados, cada eleitor poderá votar em até 
“02” (dois) nomes, sendo considerada nula a cédula com mais indica-
ções.  

b. Para ser eleito o candidato deverá ter a maioria dos votos válidos na 
Assembleia. Não serão considerados como votos válidos os votos nulos.  

c. No caso de mais de “02” candidatos atingirem o quórum necessário para 
sua eleição, apenas os “02” mais votados serão considerados eleitos. Em 
caso de empate dos candidatos, o que tiver mais idade será considerado 
eleito. 

d. A solenidade de Ordenação e Instalação será no dia 24 de Novembro. 

e. Nomeia-se a seguinte Comissão de Recepção e Apuração dos Votos: Pb. 
Samuel (relator), Suzie Cristina Guzman Pasculli e Suzy Helena Weissmann.  

f. A Assembleia será em escrutínio único. Caso a Assembleia não haja al-
cançado o quórum necessário, fica em segunda convocação, para o dia 1º 
de dezembro p.f., com os mesmos horários e a mesma comissão apura-
dora de votos. 

ANIVERSARIANTES 

03.11 - Gabriel Contato 

05.11 - Suzi Weissmann 

 

05.11 - Deise Lahr 

06.11 - Magda Cremonesi 

Domingo - 9h 

Escola Bíblica Dominical  

 

Domingo - 19h30 

Culto de Adoração  

       

Terça-Feira - 19h30 

Reunião de Oração 

 

Quarta-Feira - 19h30 

Reunião nos Lares 

 

Quinta-Feira - 19h30 

Estudo Bíblico 

 

Sexta-Feira - 19h30 

Ensaio do Coro 

NOSSA PROGRAMAÇÃO 

NOSSOS CONTATOS 

Secretaria 

(19) 3617.7879 

 

Gabinete Pastoral 

(19) 3617.7880 

 

Casa Pastoral 

(19) 3557.0395 

       

Vice-Presidente Conselho 

Claudinei de Paula 

(19) 99904.0041 

 

Presidente Junta Diaconal 

Rafael Mancuso 

(19) 3023.0252 


